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VEIKLOS KONTEKSTAS
Tautinių kultūrų centras – tai visiems gyventojams prieinamas kultūros židinys, skirtas jų
kultūrinių poreikių tenkinimui, dvasinės kultūros bei tautinės savimonės, saviraiškos ugdymui,
kūrybinių gebėjimų puoselėjimui ir turiningam laisvalaikiui.
Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centro (toliau – TKC) veiklos programos
įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo skirtingų veiksnių: politinių, ekonominių, socialinių. TKC yra
savivaldybės biudžetinė kultūros įstaiga, išlaikoma iš Klaipėdos miesto biudžeto (steigėja –
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba). TKC savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną,
plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, tenkina Klaipėdos miesto tautinių mažumų bendruomenių,
visuomeninių nevyriausybinių organizacijų, švietimo įstaigų kultūrinius poreikius ir organizuoja jų
sklaidą. TKC per penkerius savo veiklos metus atskleidė tautinių bendrijų potencialą, ir aktyviai
palaikė tautinių mažumų sekmadieninių mokyklų veiklą.
Tautinių kultūrų centro misija – padėti tautinių mažumų bendruomenėms integruotis į
miesto bei šalies gyvenimą, puoselėti gyventojų tautinę toleranciją ir daugiataučio miesto įvairių
kultūrų tradicijas bei išsaugoti tautinį savitumą.
Teigiamai vertinama: darbuotojų kvalifikacija, 2016 m. sulaukta daug lankytojų centro
organizuotuose renginiuose, puikiai įvertinta renginių kokybė, suformuotas patrauklus TKC įvaizdis
visuomenėje, kuris skatina nuolatinį domėjimąsi Klaipėdos miesto tautinių bendruomenių vykdoma
veikla ir bendradarbiavimo galimybėmis. Kasmetinis centro leidinys teikia išsamią informaciją apie
Klaipėdos miesto tautinių bendrijų veiklą. Informacijos sklaida vyksta per Centro internetinę
svetainę www.klaipedatkc.lt ir socialinį tinklą Facebook.com. Darbuotojų gebėjimas profesionaliai
spręsti įvairius klausimus, susijusius su Centro veikla. Centro materialinė bazė yra pagal galimybes
papildoma arba atnaujinama.
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Neigiamai vertinama: nuolat didėjantis tautinių bendrijų renginių skaičius sąlygoja didelį
darbo krūvį esamiems darbuotojams. Dėl etatų trūkumo nėra galimybės nuolat dirbti savaitgaliais,
šventinėmis dienomis ir vakarais. Kadangi bendrijos renginius organizuoja dažniausiai vakarais ar
savaitgaliais, todėl nuolat keičiami darbuotojų darbo grafikai ir specialistai atlieka budinčiojo
funkciją. Trūkstamas finansavimas tautinių bendrijų mėgėjų meninių kolektyvų vadovų darbo
apmokėjimui.
Įgyvendinant 2016 metų įstaigos tikslus, renginiai buvo nekomerciniai, nemokami,
orientuoti tenkinti įvairių bendruomenės grupių poreikius, aktyviai formuoti tautinę toleranciją,
kultūrinę visuomenę.
Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos strateginio planavimo patvirtinta
tvarka trijų metų laikotarpiui sudaromas strateginis veiklos planas. Bendradarbiaujant su tautinėmis
bendrijomis ir visuomeninėmis nevyriausybinėmis organizacijomis sudaroma veiklos programa
(įsimintinų datų minėjimai, koncertai, festivaliai, meno kolektyvų veikla, sekmadieninių mokyklų
edukaciniai užsiėmimai, kalendorinės šventės, literatūriniai susitikimai, parodos ir kt.).
Planuojamos paskaitos-pokalbiai su psichologais bus skirtos pritraukti kuo daugiau įvairaus
amžiaus, išsilavinimo, socialinių sluoksnių žmonių, ugdyti tautinių mažumų bendruomenių narių
sveiką gyvenseną, bei suteikti galimybes plėtoti poreikį menui ir kultūrai (renginiai, projektai,
parodos, koncertai, festivaliai, susitikimai, paskaitos). Labai svarbus aspektas – visuomenės
informavimas apie tautinių mažumų bendruomenių veiklą bei nacionalinį identitetą. Apie bendrijų
planuojamus, organizuojamus, vykdomus renginius nuolat skelbiama dienraščiuose „Klaipėda“ ir
„Vakarų ekspresas“, savaitraštyje „Obzor“ ir kituose kultūros leidiniuose, radijo stoties „Raduga“
transliuojamose laidose. 2017-2019 m. ši veikla bus vykdoma toliau.
2016 m. buvo sėkmingai vykdomos partnerystės ir bendradarbiavimo sutartys su miesto
tautinių mažumų bendruomenėmis, švietimo ir kultūros įstaigomis, rengiami bendri susitikimai,
rengiami kultūros projektai. 2017-2019 m. planuojama plėsti partnerystės ir bendradarbiavimo
veiklą, bendradarbiauti su panašaus pobūdžio institucijomis Lietuvos ir užsienio šalių miestuose.
Svarbu nuolat kelti įstaigos darbuotojų kvalifikaciją, tuo užtikrinant savalaikį darbo
optimizavimo ir renginių organizavimo bei paslaugų suteikimo kokybę.
Vienas iš centro prioritetinių tikslų – konsultuoti tautinių mažumų bendruomenių atstovus
ruošiant projektinius dokumentus, skirtus dalyvauti LR fondų kultūros konkursuose finansavimui
gauti.
Siekdamas tinkamai organizuoti darbą ir atsižvelgdamas į skiriamus asignavimus, centras
nuolat ieško optimalių būdų žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams pritraukti. Centre patvirtinti
4 etatai, iš jų 3,5 etato – kultūros sferai (direktorė, kultūrinių projektų vadovė, kultūrinės veiklos
vadybininkai), 0,5 etato – personalui (darbininkas).
Apibendrinant veiklos kontekstą, tenka pažymėti, kad centro veikla reikalauja kvalifikuotų,
turinčių patirtį specialistų, gebančių užtikrinti kompetentingą pagalbą organizuojant renginius,
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projektus, koncertus, ruošiant konferencijas, susitikimus, kursus, paskaitas, konsultuojant tautinių
mažumų bendruomenių atstovus kultūros projektų rengimo klausimais ir vykdant bendrą kultūrinęšvietėjišką veiklą.
Labai svarbu, kad Tautinių kultūrų centrui būtų skiriami jo poreikius atitinkantys
asignavimai, kurie padėtų sudaryti sąlygas efektyviai centro veiklai, t.y. užtikrintų kokybiškas
teikiamas paslaugas, vystytų Klaipėdos miesto tautinių mažumų bendrijų veiklą, ugdytų gyventojų
tautinę toleranciją, pakantumą ir pagarbą kitų tautų atstovams.
2017-2019 m. planuojame kurti ir įgyvendinti edukacines programas, teminius užsiėmimus,
kultūrinius projektus ir užtikrinti tautinių mažumų mėgėjų ir profesionalaus meno sklaidą.
Esamas ir galimai didėjantis įstaigos finansavimas leistų planuoti platesnę, turiningesnę ir
kokybiškesnę veiklą, siekiant pristatyti Klaipėdos miesto tautinių bendruomenių nacionalinį
identitetą, savitumą, mėgėjų ir profesionalųjį meną ne tik Klaipėdos krašte, bet ir šalyje.
01. TIKSLAS
Įstaigos veiklos tikslas – sudaryti sąlygas įvairių tautinių kultūrų pažinimui, tautinių
mažumų savitumo išsaugojimui, jų kultūrinei veiklai ir meninei saviraiškai.
Tautinių kultūrų centras vykdo įvairias paslaugas: organizuoja susitikimus, kalbų mokymo
kursus įvairių amžių grupių žmonėms, konferencijas, parodas, paskaitas. Propaguoja tautinių
mažumų bendruomenių mėgėjų meno kolektyvų veiklą, sudaro sąlygas dalyvauti įvairiose šventėse
ir renginiuose įvairaus amžiaus ir socialinių grupių bendruomenės nariams; organizuoja atmintinų
datų, kalendorinių švenčių paminėjimus; kuria ir įprasmina šiuolaikines meno veiklos formas.
Renginiai vyksta ne tik darbo valandomis, bet ir vakarais bei savaitgaliais.
Centre sudarytos sąlygos repetuoti Klaipėdos miesto tautinių bendrijų mėgėjų kolektyvams.
Vyksta azerbaidžaniečių sekmadieninės mokyklos užsiėmimai.

2016-ųjų
metų
faktas
1. Asignavimai įstaigos išlaikymui
100
(darbuotojų samda ir kvalifikacijos
kėlimas, pastato eksploatacija, darbo
sąlygų gerinimas, inventorius, ilgalaikis
turtas), %.
2. Surengta kalendorinių, atmintinų datų,
29
švenčių, sk.
3. Surengta koncertų, vakaronių,
24
literatūrinių-muzikinių vakarų, sk.
4. Surengta parodų, sk.
13
Rezultato vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas

2017-ųjų
metų

2018-ųjų
metų

2019-ųjų
metų

100

100

100

33

33

33

26

26

26

12

12

12
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Rezultato vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas
5. Edukacinių renginių, sk.
6. Suorganizuota kalbos kursų, sk.
7. Suorganizuota festivalių, sk.
8. Susitikimų su Departamento atstovais,
tautinių bendrijų pirmininkais,
visuomeninėmis organizacijomis, sk.
9. Paruošta ir išleista informacinių
leidinių apie Klaipėdos miesto tautinių
mažumų bendruomenių kultūrinę veiklą,
sk.

01.01.

2016-ųjų
metų
faktas
14
4
2
13

300 vnt.

2017-ųjų
metų

2018-ųjų
metų

2019-ųjų
metų

11
4
2
10

11
4
2
10

11
4
2
10

250 vnt.

250 vnt.

250 vnt.

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

01 uždavinys. Sudaryti sąlygas pagrindinei įstaigos veiklai vykdyti, personalo išlaikymas
ir kvalifikacijos kėlimas, pastato išlaikymas.
Tautinių kultūrų centrui, įstaigos nuostatuose patvirtintoms funkcijoms vykdyti, 2014 metams
patvirtinti 4 etatai.
Lėšų panaudojimas 2016 m.
Lėšos iš savivaldybės biudžeto lėšų (151) skirtos
darbuotojų išlaikymui (darbo užmokesčiui, socialinio draudimo
išmokoms mokėti)
pastato (228,96 kv.m) eksploatacijai (elektros energijai, vandeniui; ūkio
priežiūrai,
saugos
paslaugoms),
darbo
sąlygų
užtikrinimui
(telekomunikacinių ryšių ir interneto paslaugoms, kompiuterinės
technikos aptarnavimui), kanceliarinėms ir ūkinėms išlaidoms
kultūrinės veiklos vykdymui
ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto įsigijimui
Viso

Eur
41479

NVŠ lėšos iš savivaldybės biudžeto lėšų (141), iš ES lėšų (13) (iki
2016.09.06)

5715,2
Viso

8500

8700
0
58679

5715,2

01 priemonė. Materialinės bazės užtikrinimas. Specialios įrangos ir priemonių, skirtų kultūrinių
renginių organizavimui ir aptarnavimui, įsigijimas, nuolatinė priežiūra, taisymas, atnaujinimas.
02 priemonė. Aplinkos priežiūros darbai. Tautinių kultūrų centrui priskirtas žemės sklypas. Sklypo
plotas 0.1371 ha. Teritorijos apželdinimas, estetinės aplinkos sukūrimas ir augalų priežiūra.
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02 uždavinys. Tautinių mažumų savitumo išsaugojimas, sudarant sąlygas jų kultūrinei
veiklai ir meninei saviraiškai.
Siekiama puoselėti švenčių tradicijas, organizuojant renginius viešosiose miesto erdvėse,
koncertus, vakarones; skatinti kitataučių meninę saviraišką, dalyvaujant meno kolektyvų veikloje;
reprezentuoti Klaipėdą, kaip multikultūrinį miestą, pristatant tautinių mažumų koncertines
programas svarbiausiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;
ugdyti gyventojų tautinę toleranciją, formuoti vertybines ir pilietines ypač vaikų ir jaunimo
orientacijas, įtraukiant juos į projektus, sudarant galimybę pažinti tautinių mažumų kultūrą,
tradicijas, mokytis dainavimo, muzikavimo; organizuoti edukacines programas įvairaus amžiaus
klaipėdiečiams; rengti seminarus, diskusijas ir kitus renginius, susijusius su tautinių mažumų
problemų sprendimu ir integracija į miesto kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą.
01 priemonė. Koncertai, minėjimai, skirti Lietuvos Respublikos valstybinėms šventėms. Laisvės
gynėjų dienai, Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai,
Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai.
02 priemonė. Klaipėdos miesto tautinių mažumų kalendorinių, tradicinių švenčių, atmintinų datų
paminėjimas. Kiekviena Klaipėdos miesto tautinių mažumų bendruomenė turės galimybę surengti
atmintinų datų minėjimą, kalendorines, tradicines šventes, vakarones. Bendruomenės pristatys savo
tautos paveldą, istoriją, tradicijas, tautinius drabužius, virtuvės ypatumus, meną miesto
gyventojams.
03 priemonė. Festivalis „Mes Europos vaikai“. Tradicinis kasmetinis renginys, kuriame dalyvauja
miesto tautinių mažumų meno kolektyvai ir svečiai. Kolektyvai ruošia koncertinę programą,
repetuoja, kuria menines kompozicijas, scenografiją ir turi galimybę pristatyti savo tautos kultūrą.
04 priemonė. Šventė „Šeimos, meilės ir ištikimybės diena“. Tradicinis renginys, kuriame dalyvauja
įvairių tautinių mažumų atstovai ir jų šeimos, miesto gyventojai ir svečiai. Renginys skatina saugoti
ir puoselėti šeimos tradicijas, nacionalinį šeimos paveldą.
05 priemonė. Tradicinis festivalis „Tautinių kultūrų diena“. Tai renginys, į kurį kviečiami miesto
tautinių bendruomenių atstovai, aptariami metų pasiekimai, praėję ir naujai planuojami renginiai.
Ruošiama bendra programa. Renginio tikslai: 1) plėtoti tautinių mažumų kultūrą – neatskiriamą
Lietuvos kultūros dalį; 2) siekti išsaugoti tautinių mažumų kultūrų įvairovę, tapatumą ir nacionalinį
identitetą. Renginio uždaviniai: 1) skatinti tautinių mažumų bendruomenių dalyvavimą kultūriniame
gyvenime; 2) pristatyti visuomenei tautinių mažumų bendruomenių įvairių tautų protėvių kultūrą,
nacionalinį paveldą, papročius ir tradicijas.
06 priemonė. Kiti kultūriniai renginiai. Susitikimai su įdomiais žmonėmis, poezijos vakarai,
atmintinų datų paminėjimai, parodos, kinolektoriumai. Konferencijų, seminarų, paskaitų ir kt.
organizavimas, skirtas tautinių mažumų kultūrai, istorijai, etnologijai tirti ir pristatyti. Kalbų kursai
ir edukaciniai užsiėmimai. Istorijos kursai jaunimui, nacionalinių tradicijų pamokos.
07 priemonė. Medžiagos apie tautinių mažumų kultūrą ir tradicijas kaupimas, sisteminimas,
platinimas. Centro kasmetinio leidinio leidyba. Informacija spaudoje (dienraščiuose
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„Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“, „Obzor“, Tautinių bendrijų namų periodiniame leidinyje),
internetinėje svetainėje www.klaipedatkc.lt, Facebook paskyroje, radijo transliacijose,
bukletuose, lankstinukuose ir kt.
08 priemonė. Lietuvos kultūros sostinės programos projektai.
Lietuvos tautinių bendrijų sekmadieninių mokyklų sąskrydis.
Renginio tikslas – tarpkultūrinio tolerantiškumo ugdymas, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių
organizacijų tautinių mažumų šeštadieninių/sekmadieninių mokyklų vienijimas, jų veiklos
viešinimas; jaunų žmonių meninės saviraiškos ir tautinės savimonės skatinimas. Sąskrydžio
dalyviai visuomenei parodys koncertinę programą, kuri visapusiškai atspindės Lietuvos
Respublikos tautinių mažumų koloritą. Edukacinių užsiėmimų metu sąskrydžio dalyviai susipažins
su Klaipėdos krašto istorija, folkloru, architektūra, šiuolaikiniu miesto gyvenimu. Bus surengta
Taikos eisena, kurioje dalyvaus visi sąskrydžio dalyviai, pasipuošę tautiniais rūbais ir su savo
tautinės mažumos šalių atributika. Projektas skirtas įvairių tautų, gyvenančių Lietuvoje, pažinimui,
tarpkultūrinį dialogą ir tautinę toleranciją.
Tautinių kultūrų dienos „Klaipėda – multikultūrinis miestas“.
Klaipėda – tai daugiakultūris, daugiatautis ir gilias skirtingų tautų taikaus kultūrinio bei politinio
sugyvenimo tradicijas puoselėjantis miestas. Klaipėdos miesto tautinės bendrijos metų eigoje
organizuoja kultūros dienas. Tai įvairi veikla, kuri apima parodų, koncertų, vakaronių, susitikimų,
diskusijų, nacionalinės virtuvės, žymių tautos įvykių ir asmenybių pristatymą.
Socialinė-kultūrinė akcija „Klaipėdos miesto tautinės bendrijos“.
Bus kuriami ir talpinami tautinių bendrijų reklaminiai plakatai miesto interaktyviuose stenduose,
kuriuose bus patalpinta informacija apie bendriją, jos pasiekimus, tarpusavio ryšius, koncertinę
veiklą, tautinės virtuvės ypatumai, tautinės tradicijos, kurių laikomasi (pagal kiekvienos bendrijos
poreikį) ir Klaipėdos miesto visuomenė turės galimybę viešai, nemokamai ir bet kuriuo metu
susipažinti su uostamiestyje gyvenančiomis tautomis, praplėsti savo akiratį, tuo ugdydami savyje
tautinę toleranciją ir pakantumą.

Veiklos plano priedai
1.
2.

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai.
2016 - 2019-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir
produkto kriterijų suvestinė.
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